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ESTADOS UNIDOS VERSUS ALEMANHA: 
O FALSO DILEMA SOBRE O INÍCIO DA INDÚSTRIA 
DE BASE BRASILEIRA 

Ironildes Bueno

Introdução

O ambiente internacional no qual se deu a gênese da indústria de base 
brasileira tem sido objeto de constantes e renovados estudos feitos tanto 
por historiadores quanto por economistas. Tanto os primeiros como os 
segundos, de uma forma geral, concordam quanto à importância do contexto 
internacional da década de 1930, notadamente da II Guerra Mundial para 
a instalação da indústria de base no Brasil. No entanto, com relação a uma 
questão fundamental, a percepção predominante no campo da Economia 
entra em divergência frontal com a prevalecente entre os historiadores: 
o real peso da Alemanha nazista na disputa com os Estados Unidos para 
ocupar o papel preponderante na industrialização e no comercio exterior 
brasileiro. De um lado, estão os historiadores que, seguindo a interpretação 
de trabalhos de Gerson Moura, atribuem um papel altamente significativo 
à Alemanha. De outro, encontram-se os economistas, os quais, baseados 
nos estudos de Marcelo de Paiva Abreu, consideram que os historiadores 
interpretaram incorretamente e superestimaram o peso dos nazistas no jogo 
político que resultou em notórios ganhos econômicos para o Brasil. 

Embora existam outros aspectos a serem mencionados, são dois os 
fatores que ocupam uma posição central no debate entre as duas distintas 
correntes interpretativas. O primeiro refere-se ao diferente tratamento 
metodológico que historiadores e economistas deram aos indicadores da 
balança comercial brasileira do período analisado (1930-1945), o que fez 
com que, embora trabalhando com os mesmos documentos, a História e a 
Economia chegassem a conclusões completamente divergentes sobre o peso 
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relativo da Alemanha e dos Estados Unidos nas importações brasileiras. 
O segundo fator gira em torno da posição da Alemanha sobre dois pontos 
à época considerados pelo governo do presidente Getúlio Vargas como 
fundamentais para o interesse nacional brasileiro: a instalação de uma 
usina siderúrgica e o aparelhamento das forças armadas. A questão que 
divide historiadores e economistas é a seguinte: tinha ou não a Alemanha 
reais condições de cumprir uma proposta, presumidamente feita em 
meados de 1940, de fornecer os equipamentos para a instalação da usina 
siderúrgica e os artigos militares necessários ao aparelhamento das forças 
armadas brasileiras ainda durante a guerra? Em caso de uma resposta 
positiva, como defendido por boa parte dos historiadores, o peso da 
Alemanha sairia reforçado. No caso de ficar comprovado que os alemães 
não tinham como cumprir a referida proposta, sairia fortalecida a visão 
dos economistas, que atribui ao governo do Reich um peso muito menor. 
O elemento mais importante apontado pelos estudos feitos no campo da 
Economia é a incapacidade de a Alemanha furar o bloqueio naval imposto 
pela Inglaterra aos navios e produtos alemães que se destinassem ao 
outro lado do Atlântico, o que inviabilizaria qualquer fornecimento dos 
equipamentos para a usina siderúrgica enquanto durasse a guerra.

É relevante o fato de que ambas as abordagens, embora divergentes 
quanto às possibilidades da Alemanha, consideram como certo que 
o governo do Reich tenha proposto ao presidente Getúlio Vargas o 
fornecimento da planta siderúrgica para antes do fim da guerra. Isso fez 
que o debate acadêmico girasse em torno da viabilidade da proposta, e não 
do seu efetivo conteúdo. O presente artigo objetiva comparar as visões da 
História e da Economia sobre o início da indústria de base no Brasil e, ao 
mesmo tempo, revisitar e ampliar as fontes primárias relacionadas ao tema, 
notadamente a documentação diplomática alemã, de modo a destrinchar 
o conteúdo da proposta alemã e identificar mais acuradamente o que a 
Alemanha realmente propôs ao governo brasileiro.

O argumento central deste trabalho é o de que o debate entre a 
Economia e a História, que concentra esforços em provar ou negar a 
possibilidade de a Alemanha cumprir uma presumida proposta de fornecer 
a usina siderúrgica e os artigos militares durante a II Guerra Mundial, se 
constitui um falso dilema, uma vez que as fontes mostram que este não 
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foi o real conteúdo da proposta nazista. O artigo se divide em três partes: 
a primeira apresenta como se deu a construção do dilema, indicando os 
conceitos e métodos utilizados pelos historiadores que foram questionados 
pelos economistas; a segunda contém a reação e as respostas do campo 
da História aos argumentos da Economia; a última parte, finalmente, 
contrapõe o debate às fontes.

1. A construção do dilema: historiadores versus economistas

 1.1. “Eqüidistância Pragmática”: a imagem recorrente

Publicada em 1980, a obra Autonomia na Dependência: a Política 
Externa Brasileira, de 1935 a 1942, de Gerson Moura, segundo apresentação 
de Aspácia Camargo, preenchia uma lacuna importante quanto aos estudos 
históricos, uma vez que tratava da área de Relações Internacionais e Política 
Externa – que até então ainda eram pouco estudas. Ao analisar a conturbada 
conjuntura do período 1935-1942, Moura defende o papel proeminente 
do Estado para a promoção do desenvolvimento econômico nacional. 
Sem ignorar a atuação dos atores domésticos, como o empresariado 
ascendente e os militares, o autor reafirma a capacidade do governo, sob o 
comando da figura de Getúlio Vargas, de manter-se como ator privilegiado 
na definição e condução do interesse nacional. Moura ressalta ainda a 
habilidade de Vargas em incorporar à vida política as novas forças sociais 
e, ao mesmo tempo, não excluir aquelas que dela já participavam. O autor 
entende que essa manobra no âmbito doméstico dinamizou o processo 
desenvolvimentista, uma vez que criou condições mais adequadas para o 
processo de industrialização. É chamada a atenção também para o fato de 
que o próprio Estado gradativamente se envolveu diretamente no projeto 
de industrialização, “tornando-se ele próprio um empresário da produção 
industrial” (1980: 178).

Partindo dessa visão do lugar ocupado pelo Estado, Moura elabora 
sua noção de “autonomia”, concebida primeiramente como uma realidade 
aplicada ao ambiente doméstico, na qual o governo de Vargas, ao mesmo 
tempo em que se consolidava, ampliava sua capacidade de tomar iniciativas 
e de conduzir a negociação. Moura entende que essa maior autonomia 
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interna do governo devia-se à “incapacidade das classes (ou suas frações) 
de impor um projeto próprio” (idem: 179-180).

Adicionalmente, a autonomia também é vista como um dos objetivos 
do governo brasileiro em sua atuação no âmbito externo. Nesse aspecto, 
Moura descreve o quadro internacional no qual se movia a política externa 
brasileira durante o primeiro governo Vargas como sendo o período mais 
convulsionado do século XX, marcado por fracassos, crises e novos desafios 
à sociedade liberal. O Japão, a Itália, e a Alemanha, com seus regimes 
políticos e econômicos estranhos ao liberalismo, encontravam-se no 
centro desses desafios, ameaçando as posições que a França e a Inglaterra 
defendiam dentro e fora da Europa e que os Estados Unidos esforçavam-se 
por consolidar no continente americano e no Pacífico.

Para explicar a inserção do Brasil neste cenário de acirrada disputa 
por hegemonia, Moura apresenta uma visão pendular da política externa 
brasileira, lançando mão do conceito de “eqüidistância pragmática”, para 
caracterizar a oscilação sistemática entre a Alemanha e os Estados Unidos. 
Essa teria sido a opção estratégica para a consolidação do desenvolvimento 
nacional. O autor entende que, apesar de sua posição dependente e 
subalterna, o Brasil, explora, naquele período, as indefinições da balança 
de poder e do jogo por hegemonia mundial entre a potência hemisférica 
e a potência européia:

Ele [o Estado brasileiro] otimiza seus ganhos, pela exploração da rivalidade 

germano-americana. É claro que há limites concretos a essa política, dados 

pelo caráter dependente da economia ainda primário-exportadora e, como tal, 

complementar das economias centrais. Mas o estado brasileiro soube extrair 

os benefícios possíveis da situação, movimentando-se pendularmente entre 

os dois grandes rivais e sustentando-se por algum tempo essa política que 

designamos de eqüidistância pragmática (idem: 180).

Todavia, a eqüidistância não poderia ser mantida indefinidamente. 
Em um segundo momento, premido pela evolução dos acontecimentos e 
impossibilitado de manter sua posição oscilante, Getúlio Vargas aproveita-
se da abertura de caminhos para promover o alinhamento aos Estados 
Unidos, preservando, porém, o objetivo de extrair dessa parceria o maior 
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ganho possível. Seria nesse segundo movimento que Vargas buscaria 
efetivar seu projeto de implantação de uma indústria siderúrgica nacional e 
de aparelhamento das forças armadas. Essa imagem pendular apresentada 
por Moura é também perceptível em obras de outros importantes 
historiadores, o que concorre para a cristalização e predominância dessa 
vertente interpretativa na historiografia brasileira dedicada à análise 
das relações internacionais do Brasil no período, a exemplo de Ricardo 
Seitenfus, Luiz Alberto Moniz Bandeira e Amado Luiz Cervo.

Seitenfus (1985: 17), reforçando a interpretação proposta por Moura, é 
enfático quanto ao peso do contexto mundial para a formulação da política 
externa brasileira do período. O autor destaca o crescimento do peso 
econômico da Alemanha, mediante a implantação do chamado comércio 
de compensação, na troca de produtos por produtos, sem a necessidade 
de moedas fortes como a libra ou o dólar, graças à criação de uma moeda 
fictícia, os “marcos compensados”, ou aski marks.1

Gerson Moura já havia observado que, a partir do momento em que o 
poder na Alemanha foi entregue aos nazistas, teve-se início uma política de 
projeção internacional do país. No que tangia à América Latina, chamava 
a atenção para o vertiginoso crescimento da presença comercial alemã, 
graças ao êxito do comércio compensado (1980: 17). Entretanto, deve-se a 
Ricardo Seitenfus uma compreensão mais precisa do comércio compensado 
teuto-brasileiro. O autor esclarece que tal modalidade de comércio exterior, 
além de contornar o problema da falta de liquidez do período, visava, 
por parte da Alemanha, sobretudo, um controle do comércio entre os 
dois países, por meio da adoção de medidas tais como: o estrito controle 
do câmbio, a exigência de que os importadores alemães possuíssem um 
certificado de divisas para que pudessem efetivar compras no exterior e, 
especialmente, a implementação de um sistema bilateral de compensação 
financeira (1985: 18).

Com o objetivo de ressaltar o peso do comércio brasileiro com a 
Alemanha, o historiador apresenta um quadro de estatística comercial, 
reproduzido a seguir:
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Divisão do Comércio Exterior do Brasil entre

os Estados Unidos e a Alemanha

(em % calculada com base em números absolutos de libras-ouro)

Fonte: Liga das Nações, Statisques du Commerce International, 1934-1939 (apud Seitenfus, 
1985: 84).

 
Seitenfus afirma ainda que o plano alemão de comércio exterior, 

em relação ao Brasil, atingiu seu ápice no primeiro ano do Estado Novo 
(1937-1945), quando as compras de produtos alemães representaram 
um quarto do total das importações brasileiras e, portanto, superando 
até mesmo as importações provenientes dos Estados Unidos. O autor 
entende ainda que, em 1940, mesmo após iniciada a guerra na Europa e 
implantado o conseqüente bloqueio naval inglês, a sinalização de simpatia 
e amizade com o III Reich  esse com sua imagem fortalecida, em razão 
das fulminantes vitórias militares no palco de guerra europeu  ainda era 
utilizada por Getúlio Vargas para “aumentar o poder de negociação” do 
Brasil (idem: 222).

Moniz Bandeira é outro importante historiador dar continuidade à 
interpretação proposta por Gerson Moura. No início dos anos 1990, o autor, 
em uma análise comparativa entre a política externa argentina e a brasileira 
dos anos 1930, também aponta para a posição oscilante do governo do 
Brasil ante a competição entre as novas potências (Alemanha e Itália) e as 
tradicionalmente hegemônicas (Inglaterra, França e Estados Unidos). Para 
o autor, a política exterior de Vargas objetivava consolidar 

Importação de Exportação para

USA Alemanha USA Alemanha

1933 21.2 12.0 46.7 8.1

1934 23.7 14.0 39.5 13.2

1935 23.4 20.4 39.4 16.5
1936 22.1 23.5 38.9 13.2

1937 23.0 23.9 36.2 17.1
1938 24.2 25.0 34.3 19.1
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a liberdade de ação internacional do Brasil e ampliar-lhe a margem de 

autonomia, com o objetivo de aproveitar a luta econômica e comercial entre as 

grandes potências em benefício do desenvolvimento nacional (1993: 25). 

Por fim, Cervo, em 2001, em seu estudo sobre os “velhos e novos 
paradigmas” latino-americanos de relações internacionais, entende que 
os ganhos obtidos por países como o Brasil se deram graças ao proveito 
que esses souberam tirar da situação polarizada em que se encontrava o 
sistema internacional e do conseqüente aumento de poder de negociação 
desses países. As noções de eqüidistância e de alargamento da autonomia, 
anteriormente propostas por Moura, são claramente reforçadas pela 
abordagem de Cervo, que ressalta os “enormes benefícios” dos benefícios 
do que chama de “duplo jogo” da política externa de Vargas.

A divisão do mundo em blocos antagônicos, que precedeu a deflagração da 

Segunda Guerra mundial, propiciou à América Latina um acréscimo de poder 

de negociação, do qual alguns países souberam tirar proveito. [...] O Brasil 

e o México contam entre os países que com maiores ganhos exerceram esse 

poder de barganha, inaugurando a diplomacia cooperativa responsável por 

resultados concretos em favor de seu desenvolvimento. Paradoxalmente, um 

elevado grau de autonomia pôde ser exercido por meio da ação diplomática 

desses países, nos anos que precederam a guerra, ao ensejo da opção a fazer 

pelo lado das democracias, e durante a mesma, em razão da importância 

estratégica que essas nações representavam. [...] O Brasil pôde desempenhar 

com maior desenvoltura esse duplo jogo com a Alemanha e a Itália, por um 

lado, e os Estados Unidos, por outro, tirando enormes benefícios com o 

objetivo de promover sua segurança, seu comércio exterior e o seu processo 

de industrialização, cujas bases se consolidaram com a implantação da grande 

usina siderúrgica de Volta Redonda em 1943 (2001: 25).

 1.2. A “boa vontade americana”: a imagem concorrente 

Diferentemente dos trabalhos de Seitenfus, Moniz Bandeira e Cervo, 
que concordam e reforçam a imagem derivada do conceito de eqüidistância 
pragmática, o economista Marcelo de Paiva Abreu opõe-se tanto esse 
quanto às interpretações dele decorrente, especialmente com relação à 
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ampliação do poder de barganha e da margem de autonomia internacional 
do Brasil. 

Abreu dedicou-se a analisar a formulação e a implementação da política 
econômica brasileira entre 1930 e 1945, dividindo o estudo do período em 
três sessões e reservando a última para focalizar as políticas do Estado Novo 
e a acomodação da economia brasileira às mudanças estruturais associadas 
à guerra. Como os historiadores, o economista entende o período de 1930-
1945 como um momento crucial para a configuração de uma nova postura 
do Estado em relação às questões econômicas, o que teria se constituído 
em uma “efetiva solução de continuidade” (Abreu, 1990: 91)  isto é, um 
momento de ruptura, no qual se engendrou uma nova definição do papel 
do Estado no processo de desenvolvimento e modernização nacional. 

Embora seja difícil encontrar substância nas atividades dos inúmeros 

conselhos e autarquias que pululavam no período, a decisão de iniciar, em 1940, 

a construção da primeira usina siderúrgica integrada brasileira utilizando 

coque mineral marcou clara mudança na forma de ação do Estado. A despeito 

de si mesmo, como se verá adiante, o Estado transitou da arena normativa da 

atividade econômica para a provisão de bens e serviços (idem: 91).

Contudo, a concordância entre a análise feita por Abreu e aquela 
corrente entre os historiadores vai só até certo ponto. A divergência 
inicia-se quando Abreu tece críticas às análises que privilegiam as ações 
e habilidades dos homens de Estado sem considerar as forças maiores que 
condicionaram a arena dentro da qual os agentes estatais atuam.

Creditar a liberdade de manobra à capacidade negociadora de Vargas sem 

menção à determinante anuência tácita norte-americana, definida pelos 

compromissos maiores de sua política econômica externa, como sugerido 

pelo uso de expressões como “jogo duplo” [...] corresponde a uma visão 

distorcida das origens da margem de manobra disponível para o exercício 

das habilidades negociadoras de Vargas (idem: 87).

Em seguida, o autor é mais específico e ataca diretamente a abordagem 
baseada na idéia de eqüidistância pragmática, conceito caro à historiografia. 
O primeiro argumento de Abreu contra a eqüidistância pragmática é o de 
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que esta “exagera de modo quase caricatural o poder de barganha econômico 
e político da Alemanha no Brasil e, consequentemente, subestima o peso 
norte-americano” (idem: 88).

De forma a mostrar e reforçar quanto vale “o peso norte-americano”, 
Abreu argumenta que, mesmo que alguns produtos norte-americanos 
tenham sofrido perdas com a competição alemã (a exemplo de material 
de escritório e de bens de consumo duráveis), “a importância total de 
importações originárias dos Estados Unidos aumentou”. Alega ainda que, 
mais do que isso, “as perdas foram mais que compensadas por ganhos 
relativos a outros produtos” (idem: 88).

Por outro lado, visando a reduzir o peso econômico da Alemanha, o 
economista serve-se de dois argumentos. No primeiro, compara o comércio 
Brasil-Alemanha da década de 1930 com o período anterior à Primeira 
Guerra Mundial, para concluir que “a importância relativa do comércio 
alemão não alcançou, mesmo nos anos mais favoráveis, os níveis típicos do 
período anterior à guerra de 1914-18” (idem: 90). Em seu segundo e mais 
contundente argumento, o autor critica a maneira como os historiadores 
processaram as faturas do comércio teuto-brasileiro a partir da coleta dos 
dados referentes às faturas relativas a produtos alemães “os ganhos alemães 
são [...] superestimados, pois as faturas relativas a produtos alemães eram 
lançadas em marcos do Reich”, que eram conversíveis, enquanto que, de 
acordo com o economista, deveriam ser contabilizados em aski mark, isto 
é, em marcos compensados, que eram não-conversíveis (idem: 90). Dessa 
forma, Abreu questiona a precisão e eficácia do tratamento dado às fontes 
por parte dos historiadores, a exemplo daquelas utilizadas por Moura. 

Com o objetivo de demonstrar os desacertos no tratamento dos dados 
empíricos, Abreu apresenta estatísticas relativas ao comércio exterior 
brasileiro que reputa equivocadas. Tais estatísticas, em razão de terem 
processado as faturas em marcos do Reich, desenham uma situação em 
que, no período 1928-1938, enquanto a participação alemã cresce de 
12% para 25%, a participação norte-americana no mercado brasileiro, 
no mesmo período, cai de 27% para 23%. Corrigindo os indicadores 
comerciais, ou seja, lançando as faturas em marco compensado, o autor 
chega a resultados diferentes daqueles apresentados pela historiografia. 
O economista afirma que 
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as participações corrigidas indicam que a fatia norte-americana manteve-se 

inalterada antes de 1939, em torno de 23-25%, o mesmo ocorrendo com a 

participação combinada da Alemanha e do Reino Unido, em torno de 28-

32% (idem: 90).

No novo quadro, resultante da revisão feita pelo autor, a realidade 
comercial é vista como sendo marcada por uma estabilidade do desempenho 
norte-americano, enquanto o peso da Alemanha é reduzido. O fato do autor, 
em suas correções, não considerar o comércio alemão isoladamente, mas 
sim em conjunto com o comércio britânico, não é sem razão. Seu argumento 
conclusivo é o de que, diferentemente do defendido por Moura e pelo seu 
conceito de eqüidistância pragmática, “o que houve foi uma substituição 
drástica de produtos britânicos por produtos alemães” e demonstra que “a 
participação britânica caiu de 19% para 11%, enquanto a alemã cresceu 
de 12% para 20% das importações totais brasileiras” (idem: 90)

Outro ponto de discordância entre a leitura feita pelo economista 
e o grupo de historiadores já citados diz respeito ao fator considerado 
crucial para o desenvolvimento nacional: o projeto siderúrgico do 
presidente Getúlio Vargas. Mesmo reconhecendo que a questão envolve 
uma nova postura do Estado brasileiro em relação às questões econômicas, 
Abreu apresenta um novo e interessante argumento, resultante de uma 
postura menos crédula quanto às virtudes negociadoras de Vargas. 
Para o economista, a passagem do Estado brasileiro de uma posição de 
normatizador da atividade econômica para a de provedor de bens e serviços, 
pelo menos no que tange à siderurgia, não foi resultado do sucesso das 
iniciativas de Getúlio Vargas ou de sua habilidade em manipular o choque 
entre os interesses norte-americanos e alemães. Para Abreu, os fatos se 
desenrolaram exatamente na direção oposta.

O governo brasileiro viu-se obrigado a participar diretamente do projeto 

em vista da impossibilidade de convencer – mesmo com o apoio claro do 

governo dos Estados Unidos – qualquer dos grandes produtores de aço 

norte-americanos a participar do projeto [de implantação da siderurgia em 

território brasileiro] (idem: 98).

Na questão específica da mudança de posição do Estado norte-
americano, que transitou da relativamente cômoda postura de simples 
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mediador entre o governo brasileiro e os produtores de aço estadunidenses 
para a decisão de fornecer créditos e materiais para a construção de Volta 
Redonda, Paiva Abreu é tão breve quanto incisivo. Para o economista a 
mudança no comportamento dos Estados Unidos deve ser considerada “à 
luz dos objetivos estratégicos da política norte-americana referente à América 
Latina, que se baseava no Brasil a expensas da Argentina” (idem: 98).

 
2. Novos indicadores, velhos conceitos

A revisão das faturas do comércio alemão e a correção dos percentuais 
da participação das importações provenientes da Alemanha, de fato, é uma 
das grandes contribuições do trabalho de Paiva Abreu para a compreensão 
da gênese do nacional-desenvolvimentismo brasileiro. Parece justo afirmar 
que os historiadores devam realizar uma empreitada de revisão dos 
dados primários utilizados, fazendo uma análise mais acurada das fontes 
referentes ao comércio exterior brasileiro na década de 1930, de forma a 
respeitar a diferença existente entre os marcos do Reich e os aski marks.

Entretanto, os indicadores apresentados por Paiva Abreu, embora 
sejam diferentes e melhor qualificados que aqueles com os quais 
trabalham os historiadores, não são suficientes para alterar as conclusões 
dos últimos e nem para confirmar a hipótese contrária defendida pelo 
economista. Isso porque, mesmo operando com os índices já corrigidos, 
a ampliação por ele mesmo defendida, de 12% para 20%, aponta um 
inegável e significativo crescimento da presença alemã no comércio exterior 
brasileiro. Afinal, levando em conta os indicadores apontados por Paiva 
Abreu, as exportações alemãs para o Brasil alargaram-se em mais de 60% 
em uma única década.2

A tese de que os principais prejudicados com a ampliação da 
presença alemã, no período em questão, foram os britânicos e não os norte-
americanos é outro aspecto da argumentação de Paiva Abreu que carece 
ser mais bem analisado quanto às suas implicações. Tal hipótese não é 
suficientemente consistente a ponto de atingir o objetivo a que se propõe o 
economista, isto é, descaracterizar o conceito de eqüidistância pragmática. 
Isso se dá em razão de que o conceito, da forma como foi apresentado por 
Moura e reforçado por Seitenfus, Moniz Bandeira e Cervo, não contém a 
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idéia de opção ou de ruptura do Brasil com qualquer um dos dois lados 
em disputa, Estados Unidos e Alemanha. Ao contrário, o que é definidor 
da noção de eqüidistância pragmática é exatamente o entendimento de 
que o Estado brasileiro  ou pelo menos o chefe de Estado Getúlio Vargas 
 comportou-se de forma a ampliar o envolvimento com a nova potência 
(o III Reich) sem comprometer seus laços com o líder do subsistema 
hemisférico (os Estados Unidos). Conforme Gerson Moura, a eqüidistância 
consistia não em criar um desequilíbrio na balança de comércio do Brasil 
com as duas potências, mas sim em manter o “equilíbrio possível” (1980: 
69). Até mesmo porque, caso os historiadores defendessem que houve uma 
queda – drástica ou simplesmente razoável – da presença econômica dos 
Estados Unidos no Brasil, estes estariam aceitando que o governo brasileiro 
teria executado manobras políticas mais ousadas, que iriam muito além 
dos próprios limites conceituais da eqüidistância pragmática. Romper 
com um dos lados seria abrir mão dos frutos que uma posição oscilante 
poderia trazer.

Logo, é preciso enfatizar que o argumento de Abreu de que os 
produtos norte-americanos não foram os grandes prejudicados com o 
aprofundamento da presença comercial alemã não desfigura o conceito 
de eqüidistância pragmática, uma vez que este é uma imagem da política 
externa brasileira que enfatiza o equilíbrio existente na relação comercial 
do Brasil com as duas grandes potências. A revisão que Abreu faz das 
faturas relativas ao comércio Brasil-Alemanha acaba por confirmar tal 
equilíbrio  mesmo que este seja entendido como construído a expensas 
da Inglaterra e não dos Estados Unidos.

3. A desconstrução do dilema: o real conteúdo da proposta dos 
nazistas

As divergências entre Gerson Moura e Abreu em torno do conflito de 
eqüidistância pragmática encobrem um importante ponto de convergência: 
a aceitação da idéia de que a diplomacia alemã tenha apresentado ao Brasil 
proposta de fornecimento da planta siderúrgica durante a guerra e tenha 
se comprometido a furar o bloqueio naval britânico. Uma vez que tanto o 
historiador quanto o economista partem da premissa que este teria sido o 
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conteúdo da proposta alemã, as divergências, nesse aspecto em particular, 
se resumem no debate em torno da viabilidade da proposta do Reich.

Gerson Moura advoga que a Alemanha tinha condição de fornecer 
armas e o material siderúrgico ao Brasil mesmo durante a guerra:

Argumenta-se que a Alemanha não tinha condição de fornecer armas ou 

uma planta siderúrgica ao Brasil durante a guerra, devido às suas próprias 

necessidades bélicas e ao bloqueio naval inglês, mas o argumento se 

enfraquece quando se considera que o período 1940-1941 foi muito difícil 

para a Inglaterra, cujos recursos se concentravam mais em sua defesa, isolada 

que estava na luta contra a Alemanha e esperando a invasão a qualquer 

momento (1980: 145).

E vai além. Em defesa de seu argumento, Gerson Moura alega que 
“a decisão de fornecer armas ou siderurgia ao Brasil era uma decisão 
eminentemente política” e que essa “poderia ser tomada desde que os 
estrategistas alemães a considerassem uma medida prioritária na luta contra 
a influência dos EUA na América Latina”. Para o historiador, até mesmo 
algumas autoridades políticas norte-americanas estavam convencidas não 
só do interesse, mas também da viabilidade de a Alemanha efetivar sua 
participação no projeto de Vargas (idem: 145). 

Já o economista Marcelo de Paiva Abreu e o historiador Ricardo Seitenfus 
não são tão otimistas quanto às possibilidades do Reich. De sua parte, Paiva 
Abreu critica “a interpretação corrente de que Vargas usou a alternativa 
alemã como elemento de negociação com as autoridades norte-americanas” 
(1990: 98). Sendo mais específico, afirma categoricamente que 

[n]ão é possível aceitar que a Alemanha estivesse disposta a interferir com 

sua produção de guerra para suprir as necessidades brasileiras ou ainda que 

as autoridades encarregadas da execução do bloqueio econômico britânico 

fossem permitir o livre trânsito de tais equipamentos (idem: 98).

Ao tratar do mesmo tema, Seitenfus deixa transparecer certa 
imprecisão quanto ao seu entendimento. O autor não só transcreve, como 
se responsabiliza por grifar, trecho da correspondência diplomática em que 
Curt Prüffer, embaixador alemão no Rio de Janeiro, indica que as propostas 
alemãs deveriam basear-se em comprar produtos brasileiros “a partir do 
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fim da guerra” (1985: 324). Além disso, o autor detém conhecimento das 
determinações do chefe do Departamento Econômico do Ministério do 
Exterior alemão, Herr Wiehl, de “comprar grandes quantidades de produtos 
brasileiros imediatamente após o fim da guerra” [grifos nossos]. No 
entanto, apesar de trabalhar com uma ampla gama de fontes documentais 
nas quais fica explícito que o projeto da diplomacia alemã relativa ao 
Brasil não passava pelo enfrentamento do bloqueio naval britânico, o 
autor insiste nessa idéia, ao afirmar que o resultado das conversações 
entre Wilhelmstrasse e o presidente Vargas “depende fundamentalmente 
das possibilidades de desviar esse comércio do bloqueio marítimo sofrido 
pela Alemanha” (idem: 323).

Assim, mesmo que manifestando opiniões distintas quanto à 
viabilidade ou não de a Alemanha atender a presumida proposta de 
fornecer a usina siderúrgica ainda durante a guerra, os trabalhos de Moura, 
Abreu e Seitenfus têm o pressuposto comum de que a diplomacia do Reich 
propôs ao Brasil fornecer a usina siderúrgica e retomar a intensidade das 
trocas comerciais entre as duas nações ainda durante a guerra, fiando-se 
na possibilidade de furar o bloqueio naval inglês. Todavia, como aqui 
se pretende demonstrar, tal suposição não encontra respaldo nas fontes 
primárias disponíveis.

 3.1. O que dizem os documentos diplomáticos

A análise da documentação deixa claro que a diplomacia alemã, no 
momento exato em que eram conduzidas as negociações com o presidente 
Getúlio Vargas, atuava em um ambiente no qual o bloqueio britânico 
e a própria guerra poderiam não se prolongar. Portanto, não se tratava 
de fazer compromissos de revitalização do comércio teuto-brasileiro 
ou de fornecimento da planta siderúrgica ainda durante a guerra. Os 
compromissos da Alemanha estavam claramente voltados não para durante 
a guerra, mas para o futuro, isto é para “depois da conclusão da paz”.

O Governo do Reich está particularmente desejoso de colaborar para o 

desenvolvimento dos grandes recursos naturais do Brasil, objetivo a que se 

propôs o presidente Vargas com energia e prudência. [...] A Grande Alemanha 
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poderá assim, no futuro, comprar produtos brasileiros para o seu território 

aumentado [...]. Além disso, as condições econômicas e de transporte no 

continente europeu permitirão que, no futuro, a Alemanha exerça uma 

influência bem maior sobre o comércio entre o continente europeu e outras 

áreas. Depois da conclusão da paz, a Grande Alemanha orientará suas 

relações econômicas para com os países estrangeiros, atenta particularmente 

para aqueles que ofereçam a garantia de que as relações econômicas poderão 

se desenvolver-se de forma estável e uniforme, sem a influência de indivíduos 

com preconceitos políticos [grifos nossos].3

No decorrer da negociação entre a diplomacia alemã e o presidente 
Vargas, se houve alguma dúvida quanto ao momento específico em que 
se efetivariam o reaquecimento das trocas comerciais e o fornecimento 
do material para a siderurgia, esta dúvida dizia respeito não ao que 
Wilhelmstrasse propunha, mas sim ao entendimento que teve em relação ao 
que Getúlio Vargas de fato desejava. Em 27 de junho de 1940, Berlim pede 
a sua embaixada no Rio que se certificasse precisamente de quais eram os 
interesses do presidente brasileiro, mas já antecipando ao seu embaixador 
qual era a interpretação do Ministério do Exterior alemão.

O relatório telegráfico 624 permite várias interpretações. As palavras do 

primeiro parágrafo, “enquanto houver a guerra”, referem-se a acordos firmes 

ou intenções? No que se refere a tal declaração, nós estamos presumindo que 

a interpretação correta é a de que durante a guerra a intenção é apenas 

a de firmar acordos referentes a bens que serão comprados mais tarde 

[grifos nossos]. 4

Poucos dias depois, em 3 de julho de 1940, a Embaixada alemã no Rio 
de Janeiro envia a Berlim um telegrama classificado como “secretíssimo”, 
no qual o embaixador comunicava que, após “uma longa entrevista 
com o presidente da República [brasileira]”, ficava claro o que Vargas 
de fato desejava: “um esboço de acordo em que as partes contratantes 
prometiam negociar certos produtos, depois de terminada a guerra, em 
uma quantidade que o acordo definiria” [grifos nossos].5

Assim, pode-se afirmar que a discussão em torno da viabilidade ou 
não de a Alemanha furar o bloqueio naval britânico é uma discussão que 
carece de pertinência, uma vez que as fontes primárias não oferecem dados 
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empíricos que autorizem a afirmar que tal proposta efetivamente tenha 
sido aventada pelos diplomatas do Reich.

 3.2. Um diálogo com a historiografia alemã

Apesar da atenção marginal com que a historiografia alemã lida com 
as relações entre o III Reich e os países latino-americanos, o tema não é 
de todo excluído. Aborda-se inclusive o tópico referente à participação da 
Alemanha no projeto de modernização e desenvolvimento levado a cabo 
por países da América Latina.

A historiografia alemã relativa à política externa do III Reich é 
especialmente tributária dos trabalhos de historiadores como Klaus 
Hildebrand, Andreas Hillgruber, Geoffrey Stoakes, Manfred Funk e Hans-
Jünger Schröder. Duas das mais clássicas obras são Das Vergangene Reich. 
Deutsch Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler, escrita por Hildebrandt, e 
Hitler, Deutschaland und die Mächte. Materialien zur Aussenpolitik des 
Dritten Reiches, organizada por Funke. É nesta última que se encontra uma 
importante contribuição para os pesquisadores brasileiros interessados 
em conhecer como o Brasil aparece na historiografia alemã dedicada à 
política externa da Alemanha nazista. Trata-se de um capítulo, de autoria 
de Hans-Jünger Schröder, que analisa o comportamento do III Reich em 
relação ao continente americano. O texto de Schröder, entitulado Das 
Dritte Reich, die USA und Lateinamerika 1933-1941 (O Terceiro Reich, os 
Estados Unidos e a América Latina), é particularmente importante para 
os objetivos do presente artigo.

Schröder analisa dois momentos da presença alemã na América do 
Sul: de 1933 a 1938 e de 1939 a 1941. Quanto ao primeiro, o texto de 
Schröder traz alguns elementos suplementares à historiografia brasileira 
voltada ao estudo do mesmo tema. Pode-se, por exemplo, entender melhor 
o lugar dos países da América Latina no Neur Plan − o plano alemão de 
comércio compensado −, bem como a maneira pela qual o Brasil se inseria 
nesse contexto. Assim, a intensificação do comércio teuto-brasileiro é vista 
como fazendo parte da Südamerikapolitik, uma sistemática política externa 
alemã que conferia aos países da América do Sul um importante papel 
no cálculo estratégico do III Reich. O historiador alemão entende que, a 
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partir de 1934, “os Estados latino-americanos voltaram ao campo de visão 
dos diplomatas de Berlim, acima de tudo por razões econômicas”, diante 
da “necessidade de superar a crise mundial e do aumento da carência de 
matéria-prima” (SCHRÖEDER, 1976: 359). O autor destaca a importância 
dada à criação da Delegação Comercial Alemã para a América do Sul 
(Deutschen Handelsdelegation für Südamerika) e à sua principal tarefa: 
“assegurar a compra de matérias-primas na América do Sul sem o uso de 
divisas” (idem: 360), isto é, sem a utilização de moedas conversíveis. Indica 
ainda que os documentos diplomáticos de Wilhelmstrasse consideram que 
o surgimento da deutschen Handelsdelegation inaugurava a nova política 
alemã para a América do Sul e, nas palavras de Hans Kroll (funcionário 
do Ministério do Exterior do Reich responsável pelas relações econômicas 
com a América do Sul), tinha-se “um sitema de compensação e métodos 
para a América do Sul efetivamente capazes de lograr bons resultados” 
(idem: 360). Estes “bons resultados” da Südamerikapolitik esclarecem 
a dupla face do comércio compensado, isto é, tal prática comercial não 
apenas reforçou o peso da presença alemã na América do Sul como também 
ampliou a importância dos países sul-americanos para a política externa 
da Alemanha.

A comparação do comércio exterior alemão evidencia sobretudo o sucesso 

francamente espetacular da diplomacia alemã voltada para a economia da 

América Latina: enquanto o total da importação alemã no ano de 1935 foi 

reduzida em 6,57% em relação ao ano anterior, a importação da América 

Latina cresceu, no mesmo período, em 37,48%. Em relação ao crescimento 

de 2,47% do total da exportação alemã havia um aumento de 45,31% da 

exportação para a América do Sul. A parcela da América do Sul no total 

do comércio exterior alemão prova que se trata de um caso de importante 

avanço para a política exterior alemã: já no ano de 1935, ela subiu a 9,4%, 

em oposição aos 5,23% do ano de 1932 (idem: 360).

A rivalidade entre a Alemanha e os Estados Unidos também é analisada, 
especialmente com relação à disputa pelos mercados dos “três países 
do ABC”, região na qual teria tido grande importância a “diplomacia-
econômica” (Wirtschaftsdiplomatie) implementada pelos diplomatas do 
Reich.
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Assim, a diplomacia-econômica alemã logrou alcançar, tanto no Brasil quanto 

no Chile, o primeiro lugar na importação, [posição] que, anteriormente, 

pertencia aos Estados Unidos. Tendo em vista a presença tradicionalmente 

forte da Inglaterra na Argentina, o avanço da Alemanha no Brasil e no 

Chile implicou no fato de que, em 1936, os Estados Unidos tenham sido 

colocados em segundo plano na política econômica dos três “países do ABC” 

(idem: 362).

É importante, pois, a contraposição da interpretação de Schröder com 
a de Marcelo de Paiva Abreu. De tal confrontação emana a razoável assertiva 
de que o historiador alemão não faria coro ao esforço do economista 
brasileiro em atenuar o significado do comércio compensado. É o que se 
percebe, por exemplo, quando Schröder sustenta que o próprio governo 
dos Estados Unidos percebia a presença alemã na América Latina como 
sendo de grande impacto para aos interesses norte-americanos. Com 
vistas a comprovar sua proposição, Schröder cita trecho de um relatório 
do Departamento de Estado, publicado em 1936.

This analysis shows that in 1935 only in Peru and in the three comparatively, 

sheltered’ markets, Cuba, Mexico and Panama, did (sic) United States exports 

keep pace with Germany’s exports, while in the other 14 Republics under 

consideration [incluido-se o Brasil] United States trade either declined 

absolutely or relatively (or both) vis-à-vis Germany (idem: 362).

Pode-se afirmar que, a diplomacia norte-americana, à epoca, não 
detectou a nuança contábil posteriormente enxergada por Paiva Abreu. 
Dessa forma, lançadas em marco do Reich ou em marco compensado, 
as faturas relativas à presença comercial alemã nos países da América 
Latina, à sua época e em seus resultados políticos, extrapolou o seu real 
significado econômico. A percepção dos Estados Unidos, como indicada 
no relatório do Departamento de Estado citado por Schröder, testemunha 
a favor da aceitação da idéia de que prevalecia no ambiente internacional 
uma situação na qual a Alemanha realmente se constituia em um fator de 
signifiativo peso  suficiente pelo menos para que a posição oscilante de 
Getúlio Vargas pudesse extrair ganhos importantes para o seu projeto de 
desenvolvimento nacional. Assim, o estudo da historiografia alemã, neste 
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aspecto em particular, enriquece o debate acadêmico entre historiadores e 
economistas a respeito das origens da indústria de base no Brasil e traz à 
tona novos elementos, os quais reforçarm os pontos constitutivos da noção 
de eqüidistância pragmática desenvolvida pela historiografia brasileira.

Conclusão

A presença comercial alemã no Brasil e a proposta do III Reich de 
fornecimento de uma usina siderúrgica e de equipamentos militares ao 
governo Vargas se constituem nos dois eixos do debate acadêmico entre 
historiadores e economistas sobre a política externa brasileira do período de 
1930-1945. A análise dos elementos constitutivos desse debate e o estudo 
da documentação diplomática alemã nos permitem chegar às seguintes 
conclusões:
 a) Existe a necessidade de que o campo da História corrija os 

tradicionais indicadores referentes à balança comercial Brasil-
Alemanha dos anos 1930 e atribua às importações vindas do III 
Reich os novos percentuais resultantes das revisões já efetivadas 
pela Economia.

 b) Os novos indicadores e percentuais apresentados pela Economia, 
embora devam ser adotados pela História por serem produtos de 
um tratamento metodológico mais adequado, não se constituem 
em fatores que desqualificam a noção de pragmatismo responsável, 
pelo menos não como essa foi construída pela historiografia.

 c) Ainda que tenha ocupado o mainstreem das discussões acadêmicas 
em torno do início da indústria de base brasileira, o embate 
entre economistas e historiadores sobre a existência ou não de 
possibilidades de a Alemanha cumprir sua presumida proposta de 
fornecer a planta siderúrgica e reaquecer o comércio com o Brasil 
ainda durante a guerra, mediante o desvio do bloqueio naval inglês, 
se constitui em um falso dilema, uma vez que tanto historiadores 
como economistas se equivocaram quanto ao real conteúdo da 
proposta nazista. O que o governo do Reich de fato propôs foi um 
fornecimento da usina siderúrgica e uma intensificação do comércio 
com o Brasil apenas para depois de terminada a guerra.
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Notas

1 Aski: Auslander Sonderkonto für Inlandszahlungen” (conta especial do estrangeiro para 
pagamentos internos). Ver Seitenfus (1985: 18).

2 Tal índice torna-se mais convincente ainda quando considerado que a maior parte deste 
crescimento ocorreu apenas durante os cinco últimos dos dez anos considerados por 
Marcelo Paiva Abreu (1928-1938), entre 1934 e 1938, na vigência dos marcos compensados, 
quando de fato se deu o reordenamentodo do comércio exterior alemão.

3 Do embaixador Ritter para a Embaixada no Brasil. Berlim, 27/6/1940, doc. 1053/212254-
54, in O III Reich e o Brasil (1968: 51).

4 Idem: 53.

5 Do embaixador no Brasil para o Ministério do Exterior. Rio de Janeiro, 3/7/1940, doc. 

235/157135, idem: 58.
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Resumo

O presente artigo analisa o debate acadêmico entre a História e a Economia em torno do 
ambiente internacional em que se deu a gênese da indústria de base brasileira. O argumento 
principal é o de que o embate sobre a existência ou não de possibilidades de a Alemanha 
cumprir sua presumida proposta de fornecer a planta siderúrgica e reaquecer o comércio 
com o Brasil ainda durante a guerra, mediante o desvio do bloqueio naval inglês, se constitui 
em um falso dilema, uma vez que tanto historiadores como economistas se equivocaram 
quanto ao real conteúdo da proposta nazista. A documentação diplomática revela que o 
governo do Reich de fato propôs o fornecimento da usina siderúrgica e uma intensificação 
do comércio com o Brasil apenas para depois de terminada a guerra.

Palavras-chave: Política externa brasileira, Era Vargas (1930-1945), Estados Unidos, 
Alemanha, comércio exterior,indústria de base, II Guerra Mundial.

Abstract

This article analyzes the academic debate between History and Economy on the international 
environment in which the Brazilian primary industry was born. The main argument is that the 
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clash about the existence or not of German capability in honoring its presumed proposal to 
offer an ironworks and restart trade with Brazil while during the war, through diverting the 
British naval block, is a false dilemma. Both Historians and Economists are mistaken as to the 
real content of the Nazi proposal. Diplomatic documentation reveals that the Reich government 
in fact proposed the offering of a ironworks and more trade only after the war.

Key-Words: Brazilian Foreign Policy, the Vargas Era (1930-1945), United States of America, 
Germany, foreign trade, industrialization, Worl War II.


